NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul actului normativ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat Comisiei
Naţionale de Strategie şi Prognoză, în vederea finanţării activităţii OCDE pentru
elaborarea „Studiului de ţară privind politicile economice” pentru România

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei
actuale

România şi-a depus oficial candidatura pentru aderarea la
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
(OCDE) în aprilie 2004 şi a reînnoit-o în noiembrie 2012,
înaintea ultimului “val de extindere” al organizaţiei, din
mai 2013.
Consiliul OCDE din mai 2013 a decis iniţierea
negocierilor de aderare a Columbiei şi Letoniei şi analiza
stadiului de pregătire a Lituaniei şi a Costa Rica.
Candidatura României, deşi apreciată, nu a fost reţinută
pentru acest val de aderare. Din datele disponibile, se
poate estima că nu vor exista premise pentru un nou val
de extindere a OCDE înainte de 2019 – 2020.
În acest context, a fost demarat un proces de regândire a
poziţionării României în relaţia cu organizaţia şi de
orientare a acesteia spre domenii concrete care să aducă
valoare adăugată şi vizibilitate activităţii României în
cadrul structurilor OCDE şi să certifice faptul că
România se ridică la nivelul standardelor cerute de
organizaţie. Se are în vedere ca obiectivul aderării
asumat la nivel politic să aibă acoperire de facto la
nivelul tuturor instituţiilor din România implicate în
activitatea structurilor de lucru ale OCDE, în sensul
însuşirii unei conduite active, precum şi a costurilor
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participării, inclusiv sub aspectul finanţării unor
programe şi studii de interes realizate de aceste structuri.
Întreaga abordare este subsumată creării condiţiilor
pentru luarea în considerare, în mod favorabil, a
candidaturii României în perspectiva viitoarelor decizii
de extindere a OCDE. În cadrul întâlnirii bilaterale
OCDE – România, care a avut loc la Paris în data de 6
aprilie 2018, Secretarul general al organizaţiei, Angel
Gurria, a prezentat domnului Teodor Meleşcanu, ministru
de externe, un număr de trei propuneri de cooperare cu
România, sub forma a trei studii în domeniile: economic,
creşterii competitivităţii şi optimizării instituţionale.
Studiul în domeniul economic, care a făcut obiectul
Memorandumului nr. 1248/28.06.2018, este o analiză
amplă şi cuprinzătoare pe care OCDE o realizează din
doi în doi ani pentru fiecare stat membru, iar în unele
cazuri pentru statele partenere.
2. Schimbări preconizate

În concordanţă cu prevederile Memorandumului mai sus
menţionat şi a scrisorii OCDE nr. 2526/03.12.2018
cuantumul şi plata contribuţiei voluntare a României
pentru efectuarea de către OCDE a „Studiului de ţară
privind politicile economice”, în limita echivalentului în
lei al sumei de 750.000 euro.
Contribuţia voluntară se plăteşte în două tranşe, respectiv
în anul 2018 şi anul 2019, din bugetul anual aprobat pentru
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
Echivalentul în lei al sumei de 750.000 euro se calculează
pe baza cursului oficial de schimb leu/euro al Băncii
Naţionale a României la data efectuării plăţilor.

3. Alte informaţii

Studiul ar urma să fie elaborat de Departamentul
Economic al OCDE, care are o experienţă de 50 de ani în
domeniu, şi revăzut de Comitetul pentru Economie şi
Dezvoltare (EDRC), care este compus din ţările membre
OCDE (n.n. OCDE a mai efectuat pentru România două
astfel de studii, în 1998 şi 2002).
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al actului normativ

1. Impact macro-economic

Aderarea la OCDE este de natură să genereze un impact
macroeconomic favorabil pe termen lung, după cum
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urmează:
- Consolidarea poziţiei României în raport cu
principalele instituţii internaţionale de evaluare
financiară/rating, cu repercusiuni pozitive în
accesarea creditelor externe;
- Beneficii directe în atragerea de investiţii străine,
atât din perspectiva siguranţei şi predictibilităţii
oferite de statutul de membru al OCDE, cât şi al
unei mai bune informări a mediului de afaceri
extern, pentru care studiile şi datele OCDE
referitoare la situaţia economică a unei ţări
reprezintă adesea o sursă mai credibilă decât cele
realizate de instituţiile ţării vizate;
- Obţinerea unor avantaje de imagine şi creşterea
credibilităţii României în relaţia cu partenerii
importanţi din OCDE (SUA, cei mai mari actori
economici europeni şi non-europeni), cu statele
din regiune şi, în general, în relaţiile
internaţionale.
1^1.
Impactul
asupra Nu e cazul
mediului concurenţial şi
domeniului ajutoarelor de
stat
2. Impact asupra mediului Nu e cazul
de afaceri
3. Impactul social

Nu e cazul

4. Impact asupra mediului

Nu e cazul

5. Alte informaţii

Nu au fost identificate.
Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
mii lei
Indicatori

Următorii 4 ani

Anul
curent

Media
pe 5 ani
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1.Modificări
ale
veniturilor
bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2.
Modificări
ale
cheltuielilor
bugetare,
plus/ minus, din care:
a) buget de stat, din
acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/
minus, din care:
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a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru
acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate
privind fundamentarea
modificărilor veniturilor
şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii

Fondurile necesare plăţii contribuţiei se asigură din
bugetul anual aprobat Comisiei Naţionale de Strategie şi
Prognoză
Secţiunea a 5-a

Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
pentru aplicarea prevederilor
actului normativ:
a) acte normative în vigoare ce
vor fi modificate sau abrogate,
ca urmare a intrării în vigoare
a actului normativ;
b) acte normative ce urmează a
fi elaborate în vederea
implementării
noilor
dispoziţii.
1¹ Compatibilitatea actului Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
normativ cu legislaţia în
domeniul achizițiilor publice
2.
Conformitatea
actului Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
normativ
cu
legislaţia
comunitară în cazul proiectelor
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ce
transpun
comunitare

prevederi

3. Măsuri normative necesare Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
aplicării directe a actelor
normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
Justiţie a Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
documente internaţionale din
care decurg angajamente
6. Alte informaţii

Nu au fost identificate.
Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ
1. Informaţii privind procesul de Proiectul de act normativ nu se referă la
consultare
cu
organizaţiile acest subiect
neguvernamentale, institute de cercetare
şi alte organisme implicate

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor Prezentul act normativ nu se referă la acest
cu care a avut loc consultarea precum şi subiect.
a modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul actului
normativ

3. Consultări organizate cu autorităţile Prezentul act normativ nu se referă la acest
administraţiei publice locale, în situaţia subiect.
în care actul normativ are ca obiect
activităţi ale acestor autorităţi, în
condiţiile
Hotărârii
Guvernului
nr.521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor
de acte normative
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4. Consultări desfăşurate în cadrul
consiliilor
interministeriale
în
conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:

Prezentul act normativ nu se referă la acest
subiect.

Proiectul de act normativ se avizează de
către Consiliul Legislativ

a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

Proiectul de act normativ se avizează de
către Ministerul Afacerilor Externe şi de
către Ministerul Finanţelor Publice.
Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire
la necesitatea elaborării actului
normativ
2. Informarea societăţii civile cu privire
la eventualul impact asupra mediului in
urma implementării actului normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice
3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1.
Măsurile de punere în aplicare a Nu este cazul.
actului normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau
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locale – înfiinţarea unor noi organisme
sau extinderea competenţelor instituţiilor
existente
2. Alte informaţii

Nu au fost identificate.

Având în vedere cele de mai sus, a fost iniţiat prezentul proiect de
hotărâre privind aprobarea contribuţiei voluntare a României la Organizaţia
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat
Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, în vederea finanţării activităţii
OCDE pentru elaborarea „Studiului de ţară privind politicile economice” pentru
România.
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